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-  

MANTER O AMBIENTE HOSPITALAR 
LIMPO É RESPONSABILIDADE DE TODOS 
FAÇA A SUA PARTE. COLABORE. 
 

- VISITANTES E ACOMPANHANTES SÃO 
PESSOAS MUITO IMPORTANTES NO 
RESTABELECIMENTO DA SAÚDE DOS 
PACIENTES. 
 

 
ORGANIZAÇÃO: 
Serviço deControle de Infeção Hospitalar 

 
Dra. Ivete Ioshiko  Masukawa 
Dra. Patrícia de Almeida Vanny 
Enfº Gilson de Bitencourt Vieira 
Enfº Taise Costa Ribeiro Klein 
Enfª Eunice Hirt 
Luiz Henrique Gonçalves 

 

 
SUGESTÕES E CRÍTICAS: 

  

Ouvidoria da UFSC: (48) 37219955 

AUTORIZAÇÃO 
 

O(a) paciente__________________ 
 

_____________________________ 
 

Do quarto nº____________no_____ 
 

Andar, fone________está autorizado 
 

Para permanecer com 01 
acompanhante no período de: 

 

________/____________/_______ 
 

___________às______________h 
 

 

Fpolis,_____de_________de201.... 
 

 

 

____________________________ 
  

Enfermeiro(a) Responsável 
Coren 

 

Sempre que entrar no Hospital o 
acompanhante deverá apresentar 
essa autorização na recepção de 
visitas, junto ao crachá e ambos 
devem ser devolvidos na alta do 
paciente. 

 



 OO  QQUUEE  FFAAZZ  OO  SSeerrvviiççoo  ddee  CCoonnttrroollee  ddee  

IInnffeeccççããoo  HHoossppiittaallaarr  ((SSCCIIHH))??  

 
Desenvolve ações de vigilância, com objetivo 
de prevenir e controlar as infecções 
hospitalares.  

 

QQUUEEMM  PPOODDEE  AADDQQUUIIRRIIRR  IINNFFEECCÇÇÃÃOO  

RREELLAACCIIOONNAADDAA  AA  SSAAÚÚDDEE??  
As pessoas de risco são aquelas mais 
debilitadas, aquelas que realizam cirurgias 
prolongadas ou de grande porte, além de 
qualquer procedimento invasivo como 
cateteres, sondas, drenos, entre outros. 

 
A responsabilidade pela prevenção é, 
principalmente, da equipe de saúde, mas o 
próprio paciente, os visitantes, acompa- 
nhantes e familiares podem ajudar, seguindo 
as orientações da SCIH. 

 

 
OORRIIEENNTTAAÇÇÕÕEESS::  

 

 

 

 

 

Trazer para o hospital o mínimo de roupas, 
somente o necessário para seu uso diário.( 
A Lavanderia  do Hospital é responsável 
somente pela roupa hospitalar); 

 
Não trazer ventilador para o quarto do 
paciente; 

 
Pessoas portadoras de doenças trans-
missíveis, como gripe, conjuntivite,  ou 
com suspeita de infecção não devem 
visitar ou acompanhar o paciente; 

 

 
  Lavar as mãos antes e depois do contato 
com o paciente é a  principal maneira de 
prevenir infecção hospitalar: 

 

 
 A higienização deve ser feita com água e 
sabão líquido ou com álcool gel. 

 
CCOOMMOO  LLAAVVAARR  AASS  MMÃÃOOSS  

 
 Abrir a torneira e molhar as mãos; 

 
 Aplicar na palma da mão quantidade    
suficiente de sabonete líquido; 

 

 
Ensaboar as palmas das mãos, 
friccionando-as entre si; 

 
    Enxaguar as mãos, retirando os resíduos 
de sabonete. Evite contato direto das 
mãos ensaboadas com a torneira.  

 

  

           

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanecer sempre junto ao 
paciente que está visitando ou 
acompanhando e não entrar em 
contato com outros pacientes 
internados; 

 
Não trazer  flores naturais; 

Não tocar ou manipular equipamen- 
tos, sondas, soros, drenos, que são 
atividades exclusivas da equipe de 
saúde; 

Não sentar-se ou apoiar-se no leito 
do paciente, tampouco nos leitos 
desocupados; 

 

 

 

 

Em seguida  secar as mãos com 
papel toalha descartável, se 
necessário 

 

OOrriieennttaaççõõeess  eessppeeccííffiiccaass  aaooss  

aaccoommppaannhhaanntteess  ee  vviissiittaanntteess  
 
1- Os acompanhantes receberão suas 
refeições no quanto do paciente 

 
2 O acompanhantes  farão sua higiene 
pessoal no banheiro do quarto do paciente 

 
3- As trocas de acompanhantes serão 
relizadas entre: 
 - 7h e 8h da manhã, 
 - 13h e 14h da tarde  
 - 21h e 22h da noite. 

 
4 – Acompanhantes recebem um crachá 
de identificação na recepção de visitas 
mediante registro em planilha própria; 

 
5- Acompanhantes e visitantes sem 
identificação, não serão autorizados a 
entrar e/ou permanecer na unidade; 

 
6- Os Visitantes recebem crachás de 
identificação e acesso à unidade na 
recepção de visitas mediante registro em 
planilha própria; 

 
7- Serão autorizados 02 (dois) visitantes 
por turno, sendo um por vez, nos seguintes 
horários: 
 - 14h a 16 horas e 
 - 20 a 21 horas. 

 
Obs:não é recomendada a visita por 

menores de 12 anos. 


